Sådan vælger
du et træ
Hvilket træ skal jeg vælge, og Hvad
skal jeg være opmærksom på?

Når du først har besluttet dig for, at du vil plante et træ, er der mange spørgsmål, der dukker op. Forståeligt nok
- der er nemlig mange træer at vælge imellem og mange spørgsmål, du skal have afklaret. Forskellige træarter er
tilpasset forskellige jordbundsforhold, fugtighed og lys-skygge forhold. Når du vælger træart, så vælg en art, der
passer til forholdene på stedet. Du kan evt. lade dig inspirere i følgende linkssamling.
40 danske træer og buske
Få et overblik over hjemmehørende træer
og buske anbefalet af Naturstyrelsen:
naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/40-danske-traeer-og-buske/
• På side 32 og 33 viser skema 5 en oversigt
over træer og buskes højde, vækst, løvspring, blomstring, frugter, lyskrav mv.
• På side 22 og 23 viser skema 3 en oversigt
over træer og buskes samspil med fugle
og bier.
Se fotos og beskrivelser af de 40 træarter
og buske: naturstyrelsen.dk/media/
nst/8659971/skov-info_nr._13.pdf
Hjemmehørende arter
og biodiversitet
Forskellige arter af træer kan gavne dyrelivet på forskellig måde. Hvis du vil gavne
dyrelivet gennem dit trævalg, er det mest
oplagt at vælge træer med gode muligheder
for at skabe fødekilder eller at vælge træer,
der tjener som gode skjul og redested for
dyrene.
De hjemmehørende danske træarter vil
generelt set have højest biodiversitet, da de i
forvejen har insekter og organismer herhjemme, der er tilpasset det hjemmehørende træ.
Nåletræer
Langt de fleste nåletræer beholder nålene
om vinteren, så de er grønne året rundt.
Hvis man vælger et nåletræ slipper man for
nedfaldne blade ved løvfald. Koglerne giver
føde til mus, egern og fugle.
Bytræer
I bytræsamlingen på Københavns Universitet
kan du se fotos af ca. 80 træer, der er velegnet i byen med oplysninger om beskæring,
bark, løv, blomstring og frugt.

Du kan også se træerne fysisk på bytræaboretet i Hørsholm: ign.ku.dk/bytraearboretet/
bytraesamlingen/
Små træer til små haver
Hvis du har naboer tæt på, vil de formentlig
sætte pris på, at du ikke planter et træ, der
bliver højt og skyggegivende. Der er mange
muligheder for at vælge små træer.
Blandt røn findes der mange mindre træer
fx Sorbus vilmorinii, der får smukke gyldne
efterårsfarver. Om foråret springer den ud
med næsten blåduggede blade. Midt på
sommeren springer de hvide blomster ud, og
i slutningen af november sidder der stadig
masser af bær med et strejf af lyserødt.
Paradisæbletræer udmærker sig ved sin
tidlige blomstring og senere sine små æbler,
der sidder indtil frosten. Af hårdføre sorter
kan nævnes Malus toringo ”Hesse”, der får
små, gule æbler på størrelse med ærter samt
Malus ”Street Parade”, der får en anelse større æbler, som er helt røde.
Agenda Center Albertslund har lavet en
oversigt over træer, der på grund af deres
størrelse og andre kvaliteter er gode at vælge
i små haver. Oversigten indeholder oplysninger om bl.a. særligt langsomtvoksende
træer og træer til særlig gavn for insekt- og
dyrelivet: www.agendacenter.dk/wp-content/uploads/2013/11/Sma-traer-til-smaahaver.pdf
Allergi
Astma Allergi Danmark giver en række råd
om allergi og valg af træer og buske i haven.
dinhverdag.astma-allergi.dk/tipstilhverdagogferie/haven/traeerogbuske?doAsUserId=WQ99xGdlbJk%253D

Frugttræer
Du kan læse en masse om frugttræer på
internettet, og bibliotekerne kan hjælpe dig
med at finde bøger om emnet.
Pometet ved Københavns Universitet har
lavet et æblekatalog over gamle, danske
sorter, som er robuste overfor sygdomme
og hvor de bedste spiseæbler er udvalgt og
oplistet efter plukketid, smag og robusthed:
pometet.dk/sortslister/aebler. På hjemmesiden findes også en oversigt over blommesorter med sæson, smag, fasthed mv.
Gamle sorter rummer ikke kun historie, men
også vigtige gener med gode egenskaber.
Smagsmæssigt rummer de en bred vifte
af aromaer og smagsoplevelser og det er
vigtigt at blive ved med, at plante de gamle
æblesorter for, at deres genmateriale ikke
går tabt for eftertiden.
Dit trævalg – mange år frem
Det træ du planter vil stå der mange år
frem, så overvej, om du fx gerne vil have
et træ med flotte gyldne nuancer - særligt
i efteråret, eller om storblomstrede træer
eller træer der blomstrer i det tidlige forår
er noget for dig. Nogle træer skaber en flot
flimrende skygge på en varm sommerdag og
nogle træer er så specielle, at man virkelig
lægger mærke til dem.
God jagt med at finde det træ, der passer
lige netop til dig!

